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3 มกราคม 2563  
 

เร่ือง ขอเชิญเขา้รว่มกจิกรรม  ARTS SU JOB FAIR 2020 ณ คณะอกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 

เรียน คณุ......................................  
 ชื่อบรษิัทหรือองคก์ร ...................................... 
สิ่งทีแ่นบมาดว้ย  คณุสมบตัิของบรษิัทท่ีเขา้รว่มกิจกรรม และการรบัสมคัรงาน จ านวน 1 ฉบบั 
   แบบตอบรบัเขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 1 ฉบบั 
     

บรษิัท จดัหางาน จ๊อบส ์ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั รว่มกบั คณะอกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร จดักิจกรรม 
ARTS SU JOB FAIR 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมการรบัสมคัรงานและเพื่อเพิ่มโอกาสใหน้กัศกึษาไดง้านท่ีตรงกบัความรู ้
ความสามารถจากองคก์รชัน้น า โดยกิจกรรมนีจ้ะจดัขึน้ในวนัอังคารที ่18 กุมภาพนัธ ์2563 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ 
ลานอาคาร 36 ปี มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม 

 
บรษิัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้รว่มกจิกรรมในครัง้นี ้(ไม่เสียคา่ใชจ้่ายใด ๆ) โดยส่งแบบตอบรบักลบัมาที่อีเมล 

nongnuch@jobsdb.co.th ภายในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2563 หากท่านมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม
สามารถติดต่อไดท้ี่ คณุบี นงนชุ โทร. 02-667-0860 หรือ 088-611-6662 หรือเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายที่ใหบ้รกิารแก่องคก์รท่าน  
 
ส่ิงที่มหาวิทยาลยัจะจดัเตรียมไวใ้หใ้นวนังาน คือ   

1. พืน้ท่ีพรอ้มเตน้ท ์ขนาด 3x3 เมตร 
2. โต๊ะ 1 ตวั และเกา้อี ้2 ตวั ส าหรบั 1 บธู 
3. ปลั๊กไฟ 1 จดุ 
4. Lunch box 2 ชดุ 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา บรษิัทฯ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากท่านในการเขา้รว่ม

กิจกรรมและขอบพระคณุล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี ้
                                              

                                  ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (พรลดัดา เดชรตันว์ิบลูย)์  
ผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 

            บรษิัท จดัหางาน จ๊อบส ์ดีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

mailto:nongnuch@jobsdb.co.th


 

 jobsDB Thailand 

jobsDB recruitment (thailand) ltd. 
1 empire tower III 26th floor, unit 2607-2608, 

south sathorn road, yannawa, sathorn, Bangkok 10120 

t: +662 667 0700 l f: +662 667 0711 

  Hong Kong  l  Indonesia  l  Singapore  l  Thailand 

 

บริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมคีุณสมบัติดังนี ้
• มีต าแหน่งงานท่ีเปิดรบันกัศกึษาคณะอกัษรศาสตร ์และออนไลนอ์ยู่บนเว็บไซต ์jobsDB 

• ประกาศงานตอ้งหมดอายหุลงัวนัท่ี 18 ก.พ. 2563 

• การรบัสมคัรตอ้งผ่านระบบของ jobsDB เท่านัน้ (เพื่อสามารถเช็คจ านวนใบสมคัรได)้ 
 

 

ข้ันตอนการรับสมัครงาน ภายในงาน Arts SU Job Fair 2020 
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แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม 

ARTS SU JOB FAIR 2020 
วันอังคารที ่18 กุมภาพันธ ์2563 เวลา 8.30 – 15.00 น. 

ณ ลานอาคาร 36 ปี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์จังหวัดนครปฐม 

 
ชื่อหน่วยงาน.................................................................................................................................................  

มีความประสงคเ์ขา้รว่มออกบธูหรือไม่ 

ยินด ี

ไม่ยินด ี

มีประกาศงานท่ีเปิดรบันกัศกึษาจบใหม่คณะอกัษรศาสตร ์และออนไลนบ์นเว็บไซต ์jobsDB แลว้หรือไม่ 

มี 

ไม่มี แต่ก าลงัจะลงประกาศเพิ่มเติม 

รายชื่อผู้ประสานงาน  

1. ชื่อ – นามสกลุ ..........................................................................ต าแหน่ง.........................................  

    โทรศพัทม์ือถือ.......................................... อีเมล .................................................................................  

2. ชื่อ – นามสกลุ .........................................................................ต าแหน่ง.........................................  

    โทรศพัทม์ือถือ.......................................... อีเมล ..................................................................................  

 
 
หมายเหตุ  ส าหรบัองคก์รที่ตอบรบัเขา้รว่มกิจกรรมในครัง้นี ้ขอความกรุณาน าส่งรายการต่อไปนี ้มาพรอ้มกบัแบบตอบรบัดว้ย 
1. ไฟลโ์ลโกข้ององคก์รท่าน (รูปแบบไฟล ์.jpg หรือ .ai ความละเอียด 300 dpi) เพื่อใชป้ระกอบในส่ือประชาสมัพนัธก์ารจดั 
    งาน 
2. ต าแหน่งงานพรอ้มคณุสมบตัผิูส้มคัรและรายละเอียดงานท่ีรบัผิดชอบ (Job description) เพื่อประชาสมัพนัธใ์หก้บั 
    นกัศกึษา 


